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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. solicită un buget al Uniunii solid și ambițios pentru 2021 pentru a atenua impactul 
socio-economic al crizei provocate de COVID-19 și pentru a sprijini redresarea Uniunii, 
a spori coeziunea și reziliența, precum și convergența economică, socială și regională, a 
sprijini creșterea echitabilă, favorabilă incluziunii și durabilă și a accelera punerea în 
aplicare a priorităților și obiectivelor fundamentale ale Uniunii, cum ar fi coeziunea 
socială, economică și teritorială și dezvoltarea regională, acțiunile climatice, Pactul 
verde european, Acordul de la Paris, principiul de „a nu provoca prejudicii 
semnificative”, tranziția echitabilă către o economie neutră din punctul de vedere al 
emisiilor de dioxid de carbon până în 2050, obiectivele de dezvoltare durabilă, Pilonul 
european al drepturilor sociale, transformarea digitală, inovarea și gestionarea migrației 
pe baza solidarității, a cooperării și a responsabilității comune; subliniază că pandemia 
de COVID-19 a creat multiple provocări socio-economice noi și neașteptate la care 
Uniunea și statele sale membre trebuie să răspundă în mod hotărât și să ofere soluții 
echitabile și eficiente atât la nivelul Uniunii, cât și la nivelul statelor membre;

2 își reafirmă poziția privind adoptarea unui buget pe 2021 în valoare de 
192,1 miliarde EUR la prețuri curente sub formă de credite de angajament și solicită din 
nou credite suplimentare considerabile pe lângă această poziție pentru a contracara 
efectele socio-economice ale crizei de COVID-19; regretă, în acest sens, lipsa de 
ambiție și hotărâre de care a dat dovadă Comisia în propunerea sa privind proiectul de 
buget pe 2021, care reprezintă o reducere a creditelor de angajament cu 9,8 % față de 
bugetul pe 2020 și conține reduceri semnificative la politicile și programele de bază ale 
Uniunii, cum ar fi coeziunea, dezvoltarea regională, agricultura, sprijinul pentru IMM-
uri, sănătatea, cercetarea și inovarea; subliniază că nu se poate considera că aceste 
reduceri sunt compensate de sumele suplimentare alocate pentru programul 
Next Generation EU și solicită adăugarea în bugetul pe 2021 a unor sume suplimentare 
semnificative pentru politicile și programele menționate mai sus;

3. reamintește că coeziunea este o competență partajată între UE și statele membre și că, în 
calitate de principală politică eficientă de investiții publice, aceasta va juca un rol major 
în atenuarea impactului economic și social și va juca, de asemenea, un rol esențial în 
procesul de redresare în urma consecințelor pandemiei de COVID-19; subliniază că 
coeziunea este o politică fundamentală și cea mai recunoscută politică care a conturat 
Uniunea așa cum o cunoaștem astăzi, se bazează pe solidaritate și are drept scop 
reducerea disparităților economice, sociale și teritoriale dintre statele membre, precum 
și consolidarea rezilienței economice, teritoriale și sociale în cadrul UE și al regiunilor 
pentru o dezvoltare mai armonioasă, care va ajuta Uniunea să rămână competitivă la 
nivel mondial, iar realizarea acestor obiective este posibilă numai dacă acestea sunt 
finanțate în mod corespunzător; subliniază în acest context că programele gestionate în 
cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (ESI) sprijină și contribuie în mod 
semnificativ la soluții sustenabile de creștere economică echitabilă și favorabilă 
incluziunii, la Pactul verde european, investiții și competitivitate, precum și la condiții 
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de muncă și de viață sigure și de înaltă calitate ale cetățenilor, inclusiv egalitatea de 
șanse, justiția socială și nediscriminarea; evidențiază rolul semnificativ al fondurilor ESI 
în realizarea unei transformări economice și tranziții ecologice inovatoare și inteligente, 
către o Uniune eficientă din punctul de vedere al consumului de energie și al utilizării 
resurselor și neutră din punct de vedere climatic; subliniază că, pentru a maximiza 
impactul fondurilor ESI, este esențial ca autoritățile statelor membre de la toate 
nivelurile să colaboreze strâns și să lucreze în parteneriat cu angajatorii, sindicatele, 
mediul academic, organizațiile neguvernamentale și alte părți interesate;

4. constată că bugetul pentru anul 2021 reprezintă primul exercițiu financiar din noua 
perioadă de programare 2021-2027 și că acesta ar trebui să reflecte principiile și 
prioritățile unui cadru financiar multianual (CFM) actualizat și reorientat și să 
contribuie în mod eficace la atenuarea impactului social, economic și sanitar al 
pandemiei de COVID-19 în mod echitabil, incluziv, sustenabil și rezilient, luând 
totodată în considerare normele și principiile bugetare care vor asigura o executare 
imediată și eficace, adaptată nevoilor specifice ale regiunilor; reamintește în acest 
context că trebuie adoptate cât mai curând posibil regulamentul necesar și documentele 
de monitorizare;

5 subliniază necesitatea unor măsuri de urgență consolidate și specifice pentru a sprijini 
rapid și eficient cetățenii, lucrătorii, persoanele care desfășoară o activitate independentă 
și sectoarele afectate mai puternic de criza de COVID-19, pentru a evita divergențe și 
mai mari între statele membre și între regiuni; solicită majorarea semnificativă a 
resurselor pentru a combate inegalitățile sociale și de gen, sărăcia și șomajul, acordând o 
atenție deosebită tinerilor și grupurilor vulnerabile;

6. recunoaște că acordul Consiliului European privind Instrumentul de redresare al Uniunii 
Europene (Next Generation EU) reprezintă un prim pas important către o redresare 
echitabilă, favorabilă incluziunii, durabilă și rezilientă a Uniunii; regretă, cu toate 
acestea, reducerile masive la nivelul componentei de granturi a Next Generation EU în 
acordul final, care perturbă puternic echilibrul dintre granturi și împrumuturi și care au 
dus la reduceri masive în ceea ce privește suplimentările pentru Orizont Europa, 
InvestEU, dezvoltarea rurală (FEADR), REACT-EU și Fondul pentru o tranziție justă 
(JTF), la retragerea suplimentărilor pentru „UE pentru sănătate”, Instrumentul de 
vecinătate, cooperarea pentru dezvoltare și cooperarea internațională (IVCDCI) și 
ajutorul umanitar, precum și la anularea completă a Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate; atrage atenția asupra faptului că aceste reduceri vor periclita grav 
eforturile de redresare;

7. subliniază necesitatea de a asigura un nivel suficient de credite de plată în cadrul 
bugetului pentru exercițiul financiar 2021, care va ține seama de volumul 
angajamentelor restante la sfârșitul exercițiului 2020 pentru a evita acumularea de 
creanțe neplătite din CFM 2014-2020 și a finanța concentrarea cheltuielilor în perioada 
inițială legate de pandemia de COVID-19; constată că, din cauza întârzierilor în 
executarea perioadei de programare 2014-2020, majoritatea plăților corespunzătoare vor 
fi efectuate în perioada 2021-2022; evidențiază precizia sporită a previziunilor statelor 
membre, care trebuie să fie luate în considerare pe deplin în bugetul pentru 
exercițiul 2021; subliniază, prin urmare, că este necesar un plan de plăți credibil pentru 
întregul CFM 2021-2027, care să prevadă plăți suficiente în primii ani, cu posibilitatea 
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de reportare a plăților neutilizate în următorii ani, cu ajutorul unor instrumente speciale 
plasate peste plafoanele de plăți ale CFM;

8. reafirmă că revizuirea sistemului de resurse proprii ale UE și introducerea unui pachet 
de noi resurse proprii începând de la 1 ianuarie 2021, pe baza unui calendar obligatoriu 
din punct de vedere juridic, este extrem de importantă pentru a răspunde nevoilor 
financiare mai mari legate de sprijinirea redresării și îndeplinirea altor priorități și 
obiective ale Uniunii; îndeamnă statele membre să convină rapid asupra majorării 
plafoanelor aferente resurselor proprii și să adopte rapid propunerile legislative prin care 
vor fi introduse resurse proprii noi;

9. salută creșterea flexibilității și simplificarea programelor în cadrul politicii de coeziune 
– creșterea cofinanțării, utilizarea fondurilor UE împotriva crizei – introduse în martie și 
aprilie 2020 și consideră că acestea ar trebui menținute și în CFM 2021-2027 drept un 
mecanism care va avea rol de garant al economiei UE în perioade dificile și 
imprevizibile, fără a afecta principiile și obiectivele fundamentale ale politicii de 
coeziune și cu respectarea deplină a normelor aplicabile pentru buna gestionare a 
resurselor și pentru transparența cheltuirii lor;

10. ia act de măsurile de redresare aprobate și salută măsurile deja aprobate, cum ar fi 
extinderea Fondului de solidaritate al UE pentru a acoperi urgențele în materie de 
sănătate publică, punând la dispoziție aproape 800 de milioane EUR în 2020, precum și 
Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII și CRII+), care vizează să 
furnizeze lichidități în valoare de 8 miliarde EUR pentru a accelera investițiile publice 
europene în valoare de până la 37 de miliarde EUR, menite să acorde sprijin cetățenilor, 
regiunilor și țărilor afectate cel mai puternic de pandemia de coronavirus;

11. recunoaște că rezoluția legislativă din 17 aprilie 20201 prin care au fost aprobate măsuri 
specifice pentru a asigura o flexibilitate excepțională privind utilizarea fondurilor ESI ca 
răspuns la epidemia de COVID-19 a reprezentat o măsură importantă; constată că acest 
lucru va duce la accelerarea punerii în aplicare a acestora și, prin urmare, la creșterea 
nevoilor de credite de plată, care trebuie să se reflecte în bugetul pentru anul 2021; 
consideră că măsurile specifice care s-au soldat cu rezultate remarcabile trebuie utilizate 
în continuare;

12. salută propunerea Comisiei de a nu solicita statelor membre rambursarea prefinanțărilor 
neutilizate care au fost plătite la începutul exercițiului, și anume prevederea că statele 
membre nu vor trebui să returneze Comisiei fondurile rămase din cheltuielile 
planificate, deoarece aceasta ar putea crea consecințe negative pentru realizarea 
proiectelor în curs de dezvoltare, recunoscând în același timp faptul că acest lucru ar 
putea crea un deficit financiar în bugetul pe 2020 (prefinanțarea constituie veniturile 
alocate pentru bugetul UE) și, prin urmare, ar putea genera o necesitate mai mare de 
credite de plată în bugetul pentru 2021; subliniază necesitatea unei prefinanțări 
suficiente pentru programele de coeziune din cadrul CFM 2014-2020, la un nivel de 
3 % în temeiul actelor legislative în vigoare;

13. subliniază importanța de a integra dimensiunea de gen în bugetul UE, inclusiv în 
politica de coeziune, deoarece este o modalitate eficientă de a reduce decalajul ce 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0050.



PE653.814v02-00 6/8 AD\1214132RO.docx

RO

afectează încă femeile în societatea noastră, inclusiv în ceea ce privește participarea lor 
la piața muncii; solicită elaborarea unor instrumente de integrare a dimensiunii de gen în 
buget la nivelul Uniunii;

14. salută propunerea de creare a unui program REACT-EU, care va pune la dispoziția 
FEDR și a FSE, precum și a FEAD fonduri suplimentare pentru lupta împotriva 
efectelor pandemiei de COVID-19; solicită punerea rapidă în aplicare a acestui program 
și demararea plăților cât mai curând în 2021;

15. invită statele membre să își împărtășească în mod clar și hotărât ambițiile și așteptările 
de după criză, precum și să recunoască rolul lor comun în pregătirea unei abordări 
coordonate la nivelul UE, care va permite obținerea unor rezultate măsurabile și de 
înaltă calitate, ce vor conduce la o creștere sustenabilă pe termen lung și la prosperitate 
generală;

16. solicită o finanțare mai directă pentru orașele europene, ca vectori importanți ai 
redresării și ai soluțiilor pentru aspectele legate de climă.
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